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Vuoden 2016 Ressun julkistamistilaisuus tiistaina 26.4. klo 17
Saimme seitsemän ehdotusta Vuoden Ressuksi. Monet kiitokset niistä. Hallitus valitsi näiden ja
aikaisemmin ehdotettujen perusteella Vuoden 2016 Ressun. Hänen julkistamistilaisuutensa pidetään
Ressun juhlasalissa tiistaina 26.4.2015 klo 17. Tilaisuuden jälkeen on perinteinen cocktail-tilaisuus,
tällä kertaa tosin viinin kera, koska kuohuvat tarjoillaan 125 v juhlassa.

Vuoden Ressu poistui keskuudestamme
Vuoden 2013 Ressu, teologian professori Heikki Räisänen (s. 1941) poistui keskuudestamme
uudenvuoden aattona. Lämmin osanottomme hänen läheisilleen.

Uudet Vuoden Ressu -sivut netissä
Uudistimme Vuoden Ressujen sivut netissä. Sivuilla
on heidän kuvansa sekä lyhyet kuvaukset heidän
elämästään ja toiminnastaan. Käykää katsomassa
netistä kohdasta ”Toiminta”.
Tusina vuoden ressuja juhlisti Vuoden 2015 Ressujen
valintaa. Samalla tuli kuluneeksi 20 vuotta
ensimmäisestä valinnasta.

Ressun 125 v juhlakirkko 25.4.
Tervetuloa maanantaina 25.4. klo 15 juhlakirkkoon Vanhassa kirkossa. Sen jälkeen on seppeleiden
laskut koulun entisten rehtorien haudoille Hietaniemessä. Käynnit muualla tehdään erillisen
ohjelman mukaan. Juhlaviikon muusta ohjelmasta lisätietoa tulee sähköpostitse.

Noin 400 on ilmoittautunut Ressun 125-v juhliin 7.5. – pidä kiirettä!
Ressun 125-vuotisjuhlat pidetään Finlandia-talossa lauantaina 7.5.2016. klo 15. Koulu ottaa vastaan
myös tervehdyksiä Finlandia-talon edustuslämpiössä klo 13.00–14.45. Tähän varataan aika
koulusihteeriltä puh. 09 3108 2122 tai sähköpostitse tarja.ryan@hel.fi.
Finlandia-talon ohjelman jälkeinen cocktail-tilaisuus lämpiössä maksaa 50 euroa. Koko juhlan
päättävät jatkot pidetään Ostrobotnialla klo 18 alkaen. Jatkoilla on vain yksi varsinainen
ohjelmanumero: Vuoden 2016 Ressun maljapuhe Ressulle! Muuten vapaata seurustelua, tanssiakin!
Tähän mennessä juhlaan ja jatkoille on ilmoittautunut noin 400 ressulaista. Ostrobotnian kabinetteja
ei voi enää varata – ne ovat täynnä. Jos et ole vielä ilmoittautunut, teethän sen pian, jotta mahdut
mukaan. Kutsukaa luokkakaverimme mukaan – ja samalla liittymään Ressut ry:hyn.
Ohjeet ilmoittautumiseen ovat nettisivuillamme www.ressut.net ”ajankohtaista” -osioissa.
Huomaa, että Ostrobotnian jatkoilla ei ole ruokatarjoilua, mutta ravintola Manala on vieressä.

Lähettäkää kuvia ja muistoja Ressun 125-vuotisjuhlanäyttelyyn
Nyt on viimeinen tilaisuus lähettää kuva- ja muuta muistomateriaalia Rauno Sorsalle
rauno.sorsa@gmail.com. Seppo Vaittinen seppo.vaittinen@lakium.fi on yhteyshenkilömme 125vuotisjuhlatoimikunnassa. Hän ottaa vastaan ”viime vipin” ehdotuksia.

Tervetuloa ESLOKin kuukausikokouksiin
”Seniorijaostomme” ESLOK järjestää jäsenilleen kokouksen Suomalaisella klubilla kunkin
kuukauden kolmantena maanantaina klo 17. Ressut ry:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita.
Seuraavat tilaisuudet ovat:
18.4. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ”Työmarkkinoiden nykytila”
16.5. TkT Kaisa Vehmas (VTT) ”Keskusteluni basilikan kanssa – tutkimuksia
digitaalisen kommunikaation tuomista mahdollisuuksista”

Pärskeitä
Tämän jäsenkirjeen mukana postitetaan juuri ilmestynyt Pärskeitä.

Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen kokouksessa 29.2. vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
Vuosikertomus ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma käsiteltiin. Ne laitetaan nettiin.
Vuosikokouksessa ei tehty henkilövalintoja paitsi toiminnantarkastajien osalta. Entiset jatkavat.

Jäsenmaksut
Yhdistyksen kokous päätti pitää Ressut ry:n jäsenmaksut ennallaan. Opiskelijajäsenet 5, muut
jäsenet 20 ja ainaisjäsenet 300 euroa. Olemme lähettäneet jäsenmaksupyynnön kaikille niille, joilla
on sähköposti.
Toivottavasti tapaamme Vuoden 2016 Ressun julkistamistilaisuudessa ja Ressun 125vuotisjuhlassa!
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